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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 
د هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه الحم

 أجمعین، أما �عد...
تقــدم الكــالم علــى الترجمــة فــي  "�ــاب مــا جــاء فــي اللــو": -رحمــة هللا علیــه–فیقــول اإلمــام الُمجــدد 

ل إال علــى األســماء الــدرس الماضــي، وذ�رنــا أن لــو حــرف امتنــاع المتنــاع، وأن (أل) هــذه ال تــدخ
ولـیس المـراد معنـى  ،فهي من عالمات االسم دون الفعل والحرف، ودخلـت هنـا؛ ألن المـراد الكلمـة

مثـل مـا قلنـا فـي الـدرس الماضـي: إذا  ،الحرف، الكلمة هذا اللفظ إذا ُأر�د اللفظ فهو اسم ُ�سند إلیه
ف، ؛ ألنــه ال ُیــراد الحــر تــدأً فیكــون إعــراب (ِمــن) مب ،أو (ِمــن حــرف جــر) ،قلــت (ِمــن) تجــر األســماء

، إذا أردت حـــرف الجـــر لجـــررت مـــا �عـــده، وأنـــت اآلن تقـــول: إذا أردت الحـــرف، قلـــت: ِمـــن حـــرف
، ولیس المراد الحرف بذاته  و�نما ُیراد لفظه �ما هنا. ،(ِمن) حرف جرٍّ

ا وذ�رنا في الدرس الماضي أن (أل) حرف التعر�ف أو (الالم) فقـط نقـول: الم التعر�ـف، طیـب إذ
 كانت الالم للتعر�ف فاأللف التي قبلها ماذا تكون؟ 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب: ........
ل بها إلى النطق �الالم الساكنة.َأْل َحْرُف َتْعِر�ٍف أو الَّالُم َفَقطْ " �قول:  " صلة ُیَتوصَّ

ـــــــــطْ  ـــــــــالُم َفَق ـــــــــٍف أو الَّ ـــــــــْرُف َتْعِر�  َأْل َح
 

ْفــــــــــَت ُقــــــــــْل ِفیــــــــــِه الــــــــــنَّ    َمطْ َفــــــــــَنَمط َعرَّ
 

ْفَت ُقْل ِفیِه النََّمطْ  َفَنَمطٌ أو "  " �جوز الوجهان.َعرَّ
 انتهینا من هذا �عني ما جاء في هذا الحرف من النهي �ما سیأتي في نصوص الباب.

ُ َمـــا َأْشـــَرْكَنا} و(لـــو) هـــذه ُ�عتـــرض بهـــا علـــى الشـــرع، وُ�عتـــرض بهـــا علـــى القـــدر  {َلـــْو َشـــاَء للااَّ
ذا لمــا حصــل �ــذا �مــا ســیأتي فــي اآل�ــات واألحادیــث، والعامــة أحیاًنــا ولــو فعلنــا �ــ ]١٤٨[األنعــام:

وأشباه العامة �عترضون بها على األدلة، فتجده إذا قیـل لـه: هـذا العمـل ال �جـوز بـدلیل �ـذا، قـال: 
اإلمــام الفالنــي �قــول: �جــوز، تقــول لــه: الــدلیل فــي البخــاري، �قــول لــك: ولــو، هــذا مــن اســتدالالت 

وخهم، وهذا موجود في األقطار �لها تجده ُیزاول الشرك، وتقول له: الـدلیل �ـذا، العامة؛ لثقتهم �شی
ُ�عـارض �ـه الـدلیل، ثـم ُ�علـل وُ�بـرر بتبر�ـراٍت مثـل مـا ُیبـرر غیـره،  ،�قول: العـالم الفالنـي �قـول �ـذا

أحـــٌد ُیبـــرر للُمحـــرَّم، أحـــٌد ُیبـــرر لهـــوى الـــنفس  هنـــاك لكـــن النـــاس یتفـــاوتون، أحـــدهم ُیبـــرر للشـــرك،
 والمكروهات وهكذا.



 
 

 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

]" ١٥٤[آل عمــران: {َ�ُقوُلــوَن َلــْو َ�ــاَن َلَنــا ِمــَن اَألْمــِر َشــْيٌء َمــا ُقِتْلَنــا َهاُهَنــا} "وقــول هللا تعــالى:
إلى غزوة ُأحد وخرج معـه المؤمنـون، ورجـع مـن  -علیه الصالة والسالم–المنافقون لما خرج النبي 

لو لـم ] ١٥٤[آل عمران: ا ِمَن اَألْمِر َشْيٌء َما ُقِتْلَنا َهاُهَنا}{َ�ُقوُلوَن َلْو َ�اَن َلنَ رجع من المنافقین 
تحضــروا إلــى هــذه البقعــة هاهنــا وآجــالكم قــد حانــت، وُمــدد�م فــي هــذه الــدنیا قــد انتهــت، مــا الــذي 

 ما تنفع �لمة (لو). ،�كون؟ سیموتون 
للطـــائرة مـــا و�حصـــل  ،تفوتـــه الرحلـــة افـــي حـــوادث ســـیارات أو طـــائرات ممـــا هـــو واقـــع تجـــد شخًصـــ

�حصل من الخلل، وتسقط و�موت جمیع من فیها، هذه واقعة لما سقطت الطائرة ومات جمیع مـن 
فیها ذهبت األم لُتوقظ ولدها فُتخبره وُتهنئـه �السـالمة؛ ألنـه لـم �كـن معهـم، فوجدتـه میًتـا فـي فراشـه 

 .]٧٨[النساء: {َوَلْو ُ�نُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشیََّدٍة}
غــالم عنــد أســرة  ،ثیــر قصــة حــول هــذه اآل�ــة فــي ســورة النســاء، قــال: �ــان عبــدذ�ــر الحــافظ ابــن �

مولى لهم، لما حانت والدة األم قالـت لهـذا الغـالم: اذهـب فـأِت �السـكین، مـن أجـل مـاذا؟  ،�خدمهم
ــرة، هــذا الغــالم قــد رأى مــن قبــل أن هــذه المــرأة تــأتي ببنــت بنــت تزنــي مائــة زنیــة، وهــذه ال ،قطــع السُّ

ذا الغــالم هــذه البنــت، فمــا �ــان منــه إال أنــه لمــا أحضــر الســكین �قــر �طنهــا؛ لــئال هــ وســوف یتــزوج
وغلــب علــى ظنــه أو جــزم �ــأن  ،تتحقــق الرؤ�ــا، وهــرب، عــاد �عــد عشــر�ن ســنة �عــد أن صــار ثر��ــا

قـر �طنهـا وماتـت وانتهـى، لمـا عـاد إلـى البلـد أحـد �عـرف تلـك القصـة، بنـت �ُ  هالقصة ُنسیت مـا فیـ
ن وهو صار من األثر�اء، صار لـه ثـروة �بیـرة، فقـال لهـا: ا�حثـي لـي عـن قال المرأٍة �بیر  ٍة في السِّ

أجمل بنت فـي البلـد، فبحثـت فوجـدتها، خطبهـا وتزوجهـا ودخـل بهـا، فـرأى أثـر الطعـن فـي �طنهـا، 
ورأى  ،هـذه البنـت، تزوجهـا ،من تتمـة الرؤ�ـا أنـك سـوف تتزوجهـا، وسـوف تمـوت �سـبب العنكبـوت

وفعـل �ـذا  ،ألها عـن قصـتها، فقالـت ذ�ـرت القصـة الحاصـلة: �ـان عنـدنا عبـداألثر فـي �طنهـا وسـ
و�ذا وهرب، قال: هذه واحدة، وسألها هل سبق لها أن قارفت؟ قالت: حصل شيٌء من ذلك، قال: 

�هللا �ســتر علــى الجمیــع، المهــم قــال: تبلــغ المائــة؟ قالــت: أو  ،قلیــل أو �ثیــر؟ قالــت: حصــل شــيءٌ 
أقــرت، لكــن هــل فارقهــا لمــا ســمع هــذا الكــالم؟ مــا فارقهــا؛ ألن اإلنســان قــد قر�ــٌب منــه، المهــم أنهــا 

  ُ�شرب قلبه حب امرأٍة ال �ستطیع أن یتر�ها.
شـيء مـن هـذه الخیانـة، هـو  -نسـأل هللا العافیـة–ما �حصل السؤال عمَّن حصل مـن نسـائهم  اكثیرً 

�عضـهم الطـالق بـدون تـردد، ال �ستطیع أن ُ�فارقها، �عض الناس الغیرة تصل �ه إلى حـد القتـل، و 
و�عضهم صراع في نفسه، هو ُ�حـب هـذه المـرأة، وحصـل منهـا مـا حصـل، فتجـده �سـأل هـل �جـوز 
إ�قــاء المــرأة إذا زنــت؟ الجمهــور أو عامــة أهــل العلــم علــى أنــه �جــوز �عــد أن �ســتبرئها، �ســتدلون 

، �ــون اإلنســـان مـــا ٌر ثـــانٍ غیــرة هـــذا أمــ ،هــذا حكـــم شــرعي غیـــر »ِإَذا َزَنـــْت َأَمـــُة َأَحـــِدُ�مْ «�حــدیث 
ِإَذا َزَنْت َأَمـُة «وال ُ�طیق هذا �صل �ه إلى أن �قتل هذا شيء آخر، في الحدیث الصـحیح  ،یتحمل

ْب َعَلْیَها ُثـمَّ ِإْن َزَنـْت «علیها حد اجلـدها الحـد  ،أنت تؤدي ما علیك »َأَحِدُ�ْم َفْلَیْجِلْدَها اْلَحدَّ َوَال ُیَثرِّ
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ْب َعَلْیَها اَفَتَبیََّن ِزَناهَ  مـادام جـاز  »�ضـفیر ُثمَّ ِإْن َزَنْت الثَّاِلَثَة َفْلَیِبْعَهـا َوَلـوْ  ،َفْلَیْجِلْدَها اْلَحدَّ َوَال ُیَثرِّ
إمساك هذه األمة وهي فراٌش له �طؤها، قـال العلمـاء: إن الحـرة مثلهـا، لكـن ال ُبـد أن ُتسـتبرأ، وفـي 

ـــا ِإالَّ البـــاب  ـــُة ال َینِكُحَه ـــِرٌك} {َوالزَّاِنَی ـــور: َزاٍن َأْو ُمْش وللعلمـــاء �ـــالٌم طو�ـــل فـــي مثـــل هـــذا  ]٣[الن
نــاة، و�ال فالمشــرك ال یــنكح المؤمنــة ولــو زنــت هــذا  ،�اعتبــار أن اآل�ــة جــاءت للتغلــیظ فــي حــق الزُّ

 محل إجماع.
فنـام  ،العنكبـوت تـأتي ورفع السقف؛ لئال امشیدً  افبنى لها قصرً  ،المقصود أنه لم �ستطع أن ُ�فارقها

إذ نزلــــت العنكبــــوت مــــن الســــقف، فقــــال لهــــا: ســــوف تمــــوتین �ســــبب هــــذه  ،و و��اهــــا ذات یــــومهــــ
قامـت المـرأة فسـحقتها �عرقو�هـا،  ،لمـا وصـلت األرض ،العنكبوت، فتر�تها إلـى أن وصـلت األرض

 العقب سحقت هذا العنكبوت، فُأصیبت في عقبها �اآلكلة، تعرف اآلكلة؟
 طالب:........

أكلهـا شـیًئا فشـیًئا إلـى أن انتهـت،  ،ا إلى أن ُینهـي اإلنسـان، وهـذا الـذي حصـلنعم �أكل شیًئا فشیئً 
 فماتت �سبب هذه العنكبوت.

 ،ال �صــــوار�خ وال متفجــــرات ،هــــل نفــــع القصــــر المشــــید �النســــبة لهــــذه المــــرأة؟ و�أضــــعف مخلــــوق 
 �عنكبوت.

ونحــن فیمــا یزعمــون ] ١٥٤[آل عمــران: ا}{َ�ُقوُلــوَن َلــْو َ�ــاَن َلَنــا ِمــَن اَألْمــِر َشــْيٌء َمــا ُقِتْلَنــا َهاُهَنــ
استشــار  -علیــه الصــالة والســالم–المنــافقون فیمــا یزعمــون أنهــم هــم أهــل الــرأي والمشــورة، والنبــي 

 غیرهم، هذا عند أنفسهم أنهم أهل رأي ومشورة أو ُ�فء �أن ُ�ستشار، لیس �ُكفء.
ــ ــا ُقِتْلَن ــِر َشــْيٌء َم ــَن اَألْم ــا ِم ــاَن َلَن ــْو َ� ــوَن َل ــا}{َ�ُقوُل فــي اآل�ــة األخــرى ] ١٥٤[آل عمــران: ا َهاُهَن

لـو أطاعونـا وقعـدوا معنـا ] ١٦٨[آل عمـران: {الَِّذیَن َقاُلوا ِإلْخَواِنِهْم َوَقَعُدوا َلـْو َأَطاُعوَنـا َمـا ُقِتُلـوا}
 .، �هللاهل من مفر؟ الف ،في المدینة ولم �خرجوا ما قتلوا، لكن إذا �ان هذا شيٍء �تبه هللا علیك

{ُقـْل َلـْو فـي اآل�ـة األولـى ] ١٦٨[آل عمـران: یَن َقاُلوا ِإلْخَواِنِهْم َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َمـا ُقِتُلـوا}{الَّذِ 
مصـارعهم،  ]١٥٤[آل عمـران: ُكْنُتْم ِفـي ُبُیـوِتُكْم َلَبـَرَز الَّـِذیَن ُ�ِتـَب َعَلـْیِهُم اْلَقْتـُل ِإَلـى َمَضـاِجِعِهْم}

 البقعة التي �موتون فیها.
 .]١٦٨[آل عمران: {ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُ�ْنُتْم َصاِدِقیَن}اآل�ة الثانیة �قول:  في

{َلـْو َأَطاُعوَنـا َمـا الثانیـة: ] ١٥٤[آل عمـران: {َلـْو َ�ـاَن َلَنـا ِمـَن اَألْمـِر}والشاهد من اآلیتـین: (لـو) 
 ].١٦٨[آل عمران: ُقِتُلوا}

 -رســول هللا أنعنــه  -رضــي هللا تعــالى-"والمــراد صــحیح مســلم  هر�ــرة" "فــي الصــحیح عــن أبــي
 ". »ِاْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعكَ «: قال -صلي هللا علیه وسلم

 حرص �حرص، والماضي؟ ]١٢٩[النساء: {َوَلْو َحَرْصُتْم}المادة الماضي حرص 
 طالب:.......
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 األمر؟
 طالب:.......

ذا أردت أن تـرى بنـاء األمـر فاجعلـه مضـارًعا مجزوًمـا، تقـول: نعم؛ ألنه هـو المضـارع المجـزوم، إ
 . »ِاْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعكَ «لم �حرص، وهنا 

لمـؤمُن القـويُّ خیـٌر وأحـبُّ إلـى ا«قبل هذه الجملة فـي الحـدیث، الحـدیث ُمختصـر فـي (الصـحیح) 
عیِف، وفي �لٍّ خیرٌ   المؤمن القوي في أ�ش؟ »للااَِّ مَن المؤمِن الضَّ

 طالب:........
 نعم؛ ألن المؤمن فیه وصف مؤثر وهو اإل�مان، فالقوة قوة اإل�مان ال قوة البدن.

 طالب:........
 هو؟ ما

 طالب:........
أو یـدفع األمـور التـي ُتضـعف البـدن تصـیر  ،البدن إذا �ـان فـي مقـدوره أن یز�ـد فـي قوتـه فـي بدنـه

القلــب مــا هــي �شــجاعة البــدن، والقــوة قــوة مطلو�ــة، لكــن األصــل قــوة اإل�مــان، والشــجاعة شــجاعة 
 اإل�مان.

ا فتی�ا سمیًنا طو�ًال ُیالحقه طفل �جرادة، و�دور على د من الجثث الكبار، وقد رأیت شا�� كم من واح
 سور الفیال وراءه.

 طالب:........
 رضوان أنت. اأنت أنت أ�

 طالب:........
، والشـجاعة لیسـت شـجاعة البـدن، إنمـا القلـب هـو أنا أقول: الشاهد أن القوة ما هـي �قـوة البـدن ،ال

ر األمور قدرها، وُ�قدم فـي موضـع اإلقـدام، وُ�حجـم فـي موضـع اإلحجـام، �ـم رأینـا  الذي �الفعل ُ�قدِّ
ات، بل قـد ُینـاهز المائـة و�قـف وراء اإلمـام السـاعة �املـة، یات والتسعینیمن شیخ �بیر في الثمانین

كرسـي، أو �خـرج مـن الات أول ما یدخل المسجد �سـحب لـه یثینات أو قبل الثالیوشاب في الثالثین
ل، و�قــف  النــاس، هــذا الحاصــل؛ ألن  یتحــدث عنــد البــاب إلــى أن �طلــعالمســجد �قــول: اإلمــام �طــوِّ

َصــلِّ «التعامـل فــي الحقیقـة للقلــب، قــد �كـون البــدن فیـه عاهــة فیــه شـيء الحمــد هلل األمـر فیــه ســعة 
 .»ْع َفَقاِعًداَقاِئًما، َفِإْن َلْم َتْسَتطِ 

والبـدن �ـأتي تبعـه إذا فیـه قـوة أو ضـعف هـذا �ـأتي  ،�عنـي: فـي إ�مانـه» لمؤمُن القـويُّ ا«المقصود 
ـعیِف، وفـي �ـلٍّ خیـرٌ ا«تبعـه  مـادام الوصـف » لمؤمُن القويُّ خیٌر وأحبُّ إلـى للااَِّ مـَن المـؤمِن الضَّ
 فیه خیر على �له. الذي هو اإل�مان الذي یوصلك إلى جنات هللا ونعیمه ا،موجودً 
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سـواًء �ـان فـي أمـر دینـك أو ُدنیـاك، افعـل مـا ینفعـك مـع  »ِاْحِرْص َعَلى َمـا َیْنَفُعـكَ  وفي �لٍّ خیرٌ «
الحــرص، ولــیس هــذا مــن الحــرص المــذموم، لقــد جــاءت النصــوص بــذم الحــرص علــى الــدنیا، لكــن 

التــي فیهــا الخیــر وفیهــا الشــر فالــذي ینفــع �لــه خیــر، �خــالف أمــور الــدنیا  »َعَلــى َمــا َیْنَفُعــكَ «قــال: 
 جاء النهي عن الحرص علیها.

اســتعن �ــاهلل، ونجــد مــن  حرصــك ال تعتمــد علــى قوتــك وحولــك وَطولــك ع�عنــي مــ» َواْســَتِعْن ِ�ــَاهللَِّ «
�ن في أمـور الـدنیا، و�درسـون ُ�خططون للمشار�ع على �افة المستو�ات، و�بحثون مع �بار المنظر 

هم ُ�صــدر النتــائج قطعیــة، ثــم النتیجــة ال شــيء، إذا لــم �ســتعن المــرء �ثیــٌر مــن ،وى االقتصــاد�ةالجـد
 ما نفعه تخطیط. -جلَّ وعال–�اهلل 

�عنــي مثــل حــرص فــي  ]٣١[المائــدة: {َأَعَجــْزُت َأْن َأُكــوَن ِمْثــَل َهــَذا اْلُغــَراِب}عجــز  »ن َوَال َتْعَجــزْ «
 الوزن؟

 طالب:.........
 �عِجز؟ 

 طالب:........
 �عجُز؟

 ...طالب:....
 ال.

مــن العجــز والكســل، والُجــبن والبخــل فــي أوصــاٍف أخــرى  -علیــه الصــالة والســالم–اســتعاذ النبــي 
ال  ،ذمیمــة، لكــن منهــا العجــز، تجــد اإلنســان تفوتــه مصــالح الــدین والــدنیا وهــو عــاجز �ســول ملــول

باب ابـذل األســ -جـلَّ وعـال–�غتـنم الفـرص، وال �حـرص الحـرص الــذي ُأِمـر �ـه مـع االسـتعانة �ــاهلل 
مــن الحــرص ونفــي الموانــع مثــل العجــز إذا حصــل خــالف مــا توقعــت وأصــا�ك مــع االحتیــاط و�ــذل 

ــي َفَعْلــُت «األســباب شــيٌء تكرهــه  دخلــت فــي  »َكــاَن َ�ــَذا َوَ�ــَذالَ َوِ�ْن َأَصــاَ�َك َشــْيٌء َفــَال َتُقــْل: َلــْو َأنِّ
ساعد ِجدك؛ لتُـدرك هـذا  شمَّرت عن -جلَّ وعال-مشروع �عد الحرص والتخطیط، واالستعانة �اهلل 

ة جـاءت األمـور علـى خـالف مـا توقعتـه، مـا تقـول: لـو ،المشروع الخیري من أمور الدنیا أو اآلخر
ـي َفَعْلـُت « ،أني ما دخلت هذا المشروع ما خسرت، ال تقل هـذا َوِ�ْن َأَصاَ�َك َشـْيٌء َفـَال َتُقـْل: َلـْو َأنِّ

 .»َكاَن َ�َذا َوَ�َذالَ ي َفَعْلُت َ�َذا َلْو َأنِّ « وفي نسخةٍ  ،»َكاَن َ�َذا َوَ�َذالَ 
ُ َوَما َشاَء َفَعلَ « َر للاَاَّ أنـت بـذلت  »ُقـل: قـَدر هللا ومـا شـاء فعـل«وُضِبط هذا اللفـظ  »َوَلِكْن ُقْل: َقدَّ

أنـت مـأمور ببـذل األسـباب، ونفـي  ،-جـلَّ وعـال–األسباب، انتفت عندك الموانـع، والنتیجـة بیـد هللا 
َفِإنَّ َلـْو َتْفـَتُح «ال تقل: لو فجت النتیجة على خالف ما توقعت أو ما خططت له الموانع، و�ذا خر 
ْیَطانِ   .»َعَمَل َالشَّ
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ي َفَعْلـُت « ُ َوَمـا َشـاَء َفَعـلَ ، َكـاَن َ�ـَذا َوَ�ـَذالَ َوِ�ْن َأَصاَ�َك َشْيٌء َفَال َتُقْل: َلْو َأنِّ َر للاَاَّ  »َوَلِكـْن ُقـْل: َقـدَّ
صیبة تحـتج �القـدر هـذا شـيٌء �تبـه هللا علیـك، هـذا شـيء مكتـوب علیـك فـي استسلم للقدر، في الم

المصیبة، لكن لو ما فعلت األسباب لو أنـك مـا فعلـت األسـباب، و(لـو) هنـا لیسـت ممـا معنـا، و�ال 
أنا قلت: ُ�منع اسـتعمال (لـو) فـي العر�یـة �لهـا ال، لـو أنـك مـا فعلـت األسـباب، وال نفیـت الموانـع، ف

  وما شاء فعل؟تقول: قدَّر هللا
 طالب:.......  

 تحتج �القدر في هذا؟ 
أنت أبو البشر خلقك هللا بیـده «قال آلدم:  -علیه السالم–في قصة احتجاج آدم وموسى، موسى 

یلومـه، أخرجـت نفسـك وذر�تـك مـن الجنـة؟!  »وأسكنك جنته، أخرجت نفسك وذر�تـك مـن الجنـة؟!
یلـوم آدم علـى ذنـٍب  -علیـه السـالم–�عني احـتج �القـدر، موسـى  »كم تجد هذا مكتوً�ا عليِّ «قال: 

 �حتج �القدر ال على الذنب، و�نما على المصیبة؛ ألنه مكتو�ة علیه. -علیه السالم–ارتكبه، وآدم 
 ما ُیالم؟ أم الذنب الذي ارتكبه آدم ُیالم علیه 

 طالب:.........
ذنب مــا هــو مســألة ذنــب فقــط وانمحــى ُتبــدَّل ال ُیــالم، لمــاذا؟ ألنــه تــاب منــه؛ ألنــه مــن تــاب مــن الــ

 .»َفَحجَّ آَدُم ُموَسى«سیئاته حسنات، فال ُیالم؛ ولذا جاء في الحدیث 
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 النتیجة بید هللا.فنعم إذا بذلت السبب 
 طالب:........
 الباقي النتیجة.

ُ َوَمــا َشــاَء فَ « َر للاَاَّ ــْیَطانِ  ؛َعــلَ َوَلِكــْن ُقــْل: َقــدَّ تســتمر لــو أنــي فعلــت �ــذا  »َفــِإنَّ َلــْو َتْفــَتُح َعَمــَل َالشَّ
�اك �لهــا، وتبــدأ ُتحیــل علــى هــذا اللفــظ فــي أعمالــك �لهــا، الصــار �ــذا، لــو أنــي فعلــت �ــذا فــي قضــ

وتعتـــرض علـــى  ،، فتقـــع فـــي المخالفـــةاوحینئـــٍذ ال تتو�ـــل علـــى هللا، وال تعتمـــد علیـــه، وال تبـــذل ســـببً 
 القدر.
اْلَهـْدَي ُسـقت  ماَلْو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت «قال:  -علیه الصالة والسالم–النبي  ،طیب

 نظائر لهذا �ثیرة. هفی »َجَعْلُتَها ُعْمَرةً لوَ 
 طالب:........

 یدخل في الباب؟
 طالب:.........
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 ؟ماذا
 طالب:.........

 ؟نعم
 طالب:.........

 لو أنه فاتك شيء: لو أني تقدمت قلیًال ما فات؟  :�عني ما تقول ،لو أني فعلت �ذا (لو)
 طالب:.........

 ممنوع.الهذا 
 طالب:........

ـراح أنـه لـو حصـل فـي المسـتقبل، فیكـون لـو حصـل  تمنٍ  للخیر لألفضل أو أنه �ما قال �عـض الشُّ
 لي في المستقبل ما ُسقت الهدي، فُیفرقون بین ما مضى وما ُ�ستقَبل.

 امتنع سوق الهدي؟ ا،أو امتناعً  احال َمن الذي صدر منه هذا سواء �ان تمنیً  وعلى �ل
 طالب:........

امتناع المتناع أو (لوال) لـوال أنـي فهـذا امتنـاع لوجـود، امتنـع فسـخ الحـج إلـى عمـرة لوجـود الهـدي، 
 فهو الذي منعه من...

 طالب:........
رضـي –في قصة عمر  »ُموَسى َحی�ا َما َوِسَعُه ِإالَّ اّتَباِعي يأخ َلْو َ�انَ « »َما َوِسَعُه ِإالَّ اّتَباِعي«

أفـي «وقـال:  -علیـه الصـالة والسـالم–حینما وجد قطعًة من التوراة، فغضب علیه النبي  -هللا عنه
ن هـذا إخبـاٌر بواقـع؛ أل »ُموَسى َحی�ا َما َوِسَعُه ِإالَّ اّتَبـاِعي أخي َلْو َ�انَ  شكٍّ أنت �ا ابن الخطَّاب؟

 عامة. -علیه الصالة والسالم–رسالته 
 طالب:.......

ـر وال اعتـراض علـى القـدر، هـذا إخبـار » ِفـي َهـُؤَالِء النَّْتَنـىألجبتـه « نعـم الُمْطِعم هـذا مـا فیـه تحسُّ
  ما فیه التحسر على ما مضى أو اعتراٌض على شرٍع أو على قدر.   ،مجرد إخبار

 قد تقدم.  ": تفسیر اآلیتین في آل عمراناألولى"فیه مسائل: : -رحمه هللا–�قول 
والتعلیـل السـبب أنهـا تفـتح عمـل " الثانیة: النهـي الصـر�ح عـن قـول: لـو أنـي، إذا أصـا�ك شـيء"

 الشیطان.
ُ َوَما َشاَء َفَعلَ «" الرا�عة: اإلرشاد إلى الكالم الحسن" َر للاَاَّ  .»َوَلِكْن ُقْل: َقدَّ
َواْسـَتِعْن  ،ِاْحـِرْص َعَلـى َمـا َیْنَفُعـكَ «" مع االستعانة �ـاهللالخامسة: األمر �الحرص على ما ینفع "

 .»ن َوَال َتْعَجزْ  ،ِ�َاهللَِّ 
اســتعاذ  -علیــه الصــالة والســالم–و�كفــي أن النبــي " السادســة: النهــي عــن ضــد ذلــك وهــو العجــز"

 منه.
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 اقرأ الباب الذي یلیه.
 طالب:.......

 في هذا السیاق. ال ال، ال ُبد أن تفتح عمل الشیطان إذا �ان
 طالب:.......

 هذا تمني الخیر، لو ذاكرت نجحت.
 طالب:.......

 ال، تمني الخیر غیر.
�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمٍد وعلـى 

 آله وصحبه أجمعین.
 ن.اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمی

رضـي - بـي بـن �عـٍب عـن أُ : �اب النهي عن سب الـر�ح: "-رحمه هللا تعالى– قال اإلمام المجدد
�حَ «قال:  -صلي هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -عنه هللا  ،فإَذا رَأیـُتم مـا َتكرُهـونَ  ،ال َتُسبُّوا الرِّ

�ح وَخیرمن الّلُهمَّ إنَّا َنسأُلَك  :فُقوُلوا �ـِه، وَنُعـوُذ �ـَك ِمـْن  ُأِمـرتمـا  وَخیـر ،اَمـا فیَهـ َخیر َهذِه الرِّ
�ِح وَشّر ما فیَها وَشّر ما ُأِمرت �هِ   صححه الترمذي. »َشّر هِذه الرِّ

 فیه مسائل:
 : النهي عن سب الر�ح.ىاألول

 الثانیة: اإلرشاد إلى الكالم النافع إذا رأى اإلنسان ما �كره.
 الثالثة: اإلرشاد إلى أنها مأمورة.

 ".وقد تؤمر �شر قد تؤمر �خیرٍ  الرا�عة: أنه
�ح" رحمه هللا تعالى: –�قول اإلمام المؤلف  وهو شبیٌه �ما تقدم من النهي "�اب النهي عن سب الرِّ

عن سب الدَّهر؛ ألن الدَّهر عبارة عن الظرف المكـون مـن اللیـل والنهـار، والمتصـرف فیـه هـو هللا 
صرِّفها، وهو الذي �أمرها، وهو الذي �جعلها قو�ًة هو الذي �ُ  -جلَّ وعال–والرِّ�ح هللا  -جلَّ وعال–

هــــو  -جــــلَّ وعــــال–وُتبــــرده، فــــاهلل  ،تلطــــف الجــــو ،أو �جعلهــــا لطیفــــًة نافعــــة ،شــــدیدًة �ــــاردة ضــــارة
 المتصرف فیها حقیقة وهي مأمورة ُمرسلة.

الـر�ح تـأتي مـن الجهـات األر�عـة األصـلیة مـن الشـمال والجنـوب، والشـرق  "النهي عن سب الـر�ح"
لغرب، ولكل واحدٍة صـفتها وخصائصـها، وقـد تـأتي مـن الجهـات الفرعیـة، فـاهلل �أمرهـا فتـأتي مـن وا

 .-جلَّ وعال-أي وجهٍة تنبعث منها �أمر هللا 
والــرِّ�ح لهــا منــافع �ثیــرة، وجــاء فــي �عــض األخبــار أنــه لــوال الــر�ح ألنــتن مــا بــین الســماء واألرض، 

ها في مكاٍن ال هواء فیـه أسـرع إلیهـا النـتن، و�ذا عرَّضـتها انظر المادة القابلة للتعفن إذا أغلقت علی
 للر�ح فإنها تطول مدتها.
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 ُتطیَّب رائحته �الر�ح. ،الماء إذا أِجن وتغیر من طول ُمكثه، وقد ُینتن
 ماذا تفعلون �ه؟
 طالب:........

 تشرب؟!
 طالب:........

 نشرب؟ ،ما هو �الر�ح ُمنتنة ما تجعل رائحتها طیبة
 .....طالب:...

 یؤخذ �إناء وُ�رفع وُ�صب ُتعرَّض للهواء فتطیب الرائحة، فتطیب رائحته.
اللَُّهـمَّ اْجَعْلَهـا «على �ل حـال الر�ـاح لهـا فوائـد، والر�ـاح �ـالجمع محمـودة، والـر�ح �ـاإلفراد مذمومـة 

ــا ــا ،ِرَ�اًح ــا ِر�ًح ــِكِن {ِإْن هــذا معــروٌف أنــه علــى وجــه األرض، أمــا فــي البحــر  »َوال َتْجَعْلَه ــْأ ُ�ْس َ�َش
�َح} ُتغـرق السـفن، لكـن الـر�ح التـي تـدفع السـفن إلـى  ،فـي البحـار مـا تنفـع ر�ـاح ]٣٣[الشـورى: الرِّ

 مقصدها هذه النافعة.
: إذا أراد هللا �قــوٍم خیـــًرا أرســـل إلــیهم األمطـــار، وحجـــب -رضــي هللا تعـــالى عنـــه–جــاء عـــن جـــابر 

نســأل هللا العفــو  ،لــیهم الُغبــار وحجــب عــنهم األمطــار"عــنهم الُغبــار، و�ذا أراد هللا �قــوٍم ســوًء أرســل إ
 والعافیة.

 هذه الر�اح لها فوائد منها:
 التلقیح لألشجار والثمار.

ا. ،ومنها: تنشیف �عض األمور التي لو استمرت رطبة ألثرت في الجو  ومنها أمور �ثیرة جد�
 وسوق السحاب وهي أ�ًضا لواقح �ما جاء وصفها.

 أ�ًضا مضار.ففیها فوائد، وفیها 
هو المصرِّف لها، فإذا جاء مـن الر�ـاح مـا �شـتمل علـى ضـرر أو مـا ُأِمـر �شـر  -جلَّ وعال–�هللا 

 -جــلَّ وعــال–ال �جــوز ســبُّها ال �جــوز أن ُ�ســب؛ ألن المصــرِّف لهــا، والمــدبر، واآلمــر لهــا هــو هللا 
 فالذي یذم المأمور هو في حقیقته ذامٌّ لآلمر �ما تقدم في ذم الدهر.

 إن أعجبه أكل، و�ن لم ُ�عجبه ترك وال �عیبه. ،ما عاب طعاًما قط -علیه الصالة والسالم–نبي ال
 طالب:........

 تذمه أنت؟
 طالب:........

 اتر�ه.
 طالب:........

 وأتى لك �طعاٍم مالح، تقول: السالم علیكم؟ ،ودفعت مائة ر�ال ا�عني لو دخلت مطعمً 
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 طالب:........
 ا أ�ا رضوان.ما شاء هللا علیك �

ما عاب طعاًما قـط، الطعـام لذاتـه ال �جـوز ذمـه؛ ألنـه نعمـة مـن  -علیه الصالة والسالم–الرسول 
 وذمه �فراٌن لهذه النعمة، لكن الصانع لهذا الطعام. ،-جلَّ وعال–نعم هللا 

  طالب:.......
كــن االنتفــاع ال تقبلهــا، وأضــاع علیــك مــا ُ�م اخلــط لــك أخالًطــ ًئامــا أحســن صــنعته، وصــنع لــك شــی

 -علیــه الصــالة والســالم–�ــه، فــذمُّ الصــانع عیبــه هــل هــو مــن عیــب الطعــام الــذي مــا عــاب النبــي 
 طعاًما قط؟ 

م له طعـام -ة والسالمعلیه الصال–الرسول  ،ألن الصانع الیوم هو الصانع �األمس علیـه  –لما ُ�قدَّ
الطعــام �الصــناعة، وهكــذا هــو ُمكــون مــن مــادة وصــانع، مــادة یتكــون منهــا هــذا  -الصــالة والســالم

، قلـت لـه: اصـنع اأمور الدنیا �لها أو ُجلها ما �حتـاج منهـا إلـى صـناعة، لـو أعطیـت النجـار خشـبً 
لي �ذا، فصنع غیره، ُیالم بال شك، هكذا لو قلت للطباخ: اطبخ لي هذا على هذه الصـفة، فطـبخ 

  لك غیره، غیر الصفة التي ُتر�د.
ه، لكــن إذا أفسـد علیــك أحــد ؤ أنــه مــا ُیواجـه أحــًدا �مـا �ســو  -سـالمعلیــه الصــالة وال–مـن �مــال أد�ـه 

 وال �كفي اللوم. ،قد ُ�ضمَّن قیمته ًئاشی
 وعلى �ل حال هل هو مما معنا أو ال؟ 

 طالب:........
 ن؟اثنت أوأنت عندك مروحة 

 طالب:........
 ثالث.

 طالب:........
 هللا �عینه.

 رضوان ما أنت �ابن حالل؟ ا�ا أ�
 .......طالب:.

ال �عیــــب طعاًمــــا قــــط، وعیــــب الطعــــام لذاتــــه أو  -علیــــه الصــــالة والســــالم–أنــــا أقــــول: هــــل �ونــــه 
جـلَّ –لصناعته یدخل مما معنا مثل سب الر�ح أو سب الـدهر؟ فـي الـر�ح والـدهر الصـانع هـو هللا 

فسـد فمن �سب المصنوع هـو سـابٌّ للصـانع، وأمـور الـدنیا التـي ُتصـنع �ـاألجرة األجیـر إذا أ -وعال
ضـــیَّع علیـــه المـــادة التـــي أحضـــرها  ،مـــا اســـُتؤجر علیـــه ُیـــالم، أو حرفـــه عـــن مـــراد صـــاحبه، حرفـــه

�الدراهم، قد ال �كون ممن ال ُ�طیق هذا الطعام، فاللوم على الصانع الُمفرِّط الذي فرَّط، و�ذلك إذا 
 كان جاهًال و�زعم أنه ُ�حسن.



 
 

  
 

F=Ñ|||||||||||||||||||||||||ÎvÈkÿ^=i_|||||||||||||||||||||||||k‘=}à|||||||||||||||||||||||||è٦۷E=
=
=

١٢ 

 طالب:.......
 لجماعة.�مثاٍل مناسب ل اصبر اصبر خلنا نأت

 أنتم أدر�تم الجص؟ ما الجص؟
 طالب:.......

ر؟ ،الذي لونه أبیض  �یف ُ�حضَّ
 طالب:.......

علـــى طـــول �قولـــون: �مـــوت ییـــبس، أحضـــر واحـــد لبنـــاء أو لتجصـــیص منـــزل، فجـــاء �مقـــاول مـــن 
مــن الخلطــة إال  �خرجونــهوال  ،�جمــد �ســرعةجماعــة هــذا الرجــل یــزعم أنــه �عــرف، والجــص �طبعــه 

 همت؟�المعاول، ف
 طالب:........

 �النسبة جماعته ما عندهم مشكلة.
 طالب:.......

 عندك؟ماذا 
 طالب:.......

 هذا المقصود بهذا. ،ال
 طالب:.......

 االمقصـود أنـه قـد ُ�ســيء وقـد ُ�حسـن، فیلزمــه بـذل العـوض لمــا أفسـد، قـد �كــون المـدعي یـدعي طب�ــ
یده ُأناس، قد یدعي المعرفة فـي العمـارة مثًال، قد یدعي الطب وهو ال ُ�حسن الطب، فیموت على 

 وُ�فسد المادة، هنا ُیالم ما ُ�قال... ،مثل صاحبنا ذاك
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 هو �كون خالف األولى. ،ال ال
 طالب:........

 قول لك: إنها داخلة في الباب.أما أنا  ،من �اب التقر�ب ،من �اب التنظیر ،ال ال
 طالب:.......

التعلیــــل ال یــــتم إال فإذا أخــــذت فعــــل الرســــول علــــى إطالقــــه، قلــــت: إًذا هــــذا خــــالف األولــــى، و�ال 
ستمر على هذا، استمر على هـذا وقـد اناقص  أو�البیان، �عني إذا ما قلت لمن طبخه: الملح زائد 

 �ضرك تجعل فیه أشیاء ال ُتناسب صحتك.
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وفعله هذا ُ�قال فیـه: أنـه خـالف األولـى لمـن من �ر�م ُخلقه وأد�ه،  -علیه الصالة والسالم–فكونه 
فعله، و�عض الناس ما �كفیه أنه یذم الطعام، وال یذم صاحبه، وال یذم �ل من حوله من أجل هـذه 

 اللقمة التي لم �ستسغها، فال هذا وال ذاك.
ال «قــال:  -صــلي هللا علیــه وســلم-أن رســول هللا  -عنــه رضــي هللا- بــي بــن �عــٍب عــن أُ "قــال: 
�حَ َتُسبُّ  �ح  َخیرمن الّلُهمَّ إنَّا َنسأُلَك  :فُقوُلوا ،فإَذا رَأیُتم ما َتكرُهونَ  ،وا الرِّ  ،َمـا فیَهـا وَخیـرَهذِه الرِّ

�ِح وَشّر ما فیَها وَشّر ما ُأِمـرت �ـهِ  ُأِمرتما  وَخیر " فـي أحادیـث »�ِه، وَنُعوُذ �َك ِمْن َشّر هِذه الرِّ
 ما ترى اسأل. مطلقة، فیها مطلقة ال خیر وال شر مجرد

إذا رأى الـــر�ح تغیـــر، وخـــرج ودخـــل، فـــإذا أمطـــرت ُســـري عنـــه،  -علیـــه الصـــالة والســـالم–والنبـــي 
ُبور«�قول:  -علیه الصالة والسالم–والرسول  َبا، َوُأْهِلَكْت َعاٌد ِ�الدَّ  .»ُنِصْرُت ِ�الصَّ

 طالب:........    
 ؟ماذا

                                 طالب: ........
 .ءجينعم ت

 طالب:.......
 هذا الذي �ظهر أنها لیست شر�ا خالًصا.

 طالب:........
 استفدت من الغبار؟ماذا 

 طالب:........
 الهواء ما هو غبار.          

�ح وَخیـَر َمـا فیَهـامـن الّلُهمَّ إنَّـا َنسـأُلَك  :فُقوُلوا ،فإَذا رَأیُتم ما َتكرُهونَ «  وَخیـَر مـا ،َخیـَر َهـذِه الـرِّ
 .-جلَّ وعال-دلیل أنها مأمورة من هللا » �هِ  ُأِمرت

�ِح وَشّر ما فیَها وَشّر ما ُأِمرت �هِ «"  صححه الترمذي".» وَنُعوُذ �َك ِمْن َشّر هِذه الرِّ
 طالب:........

 من أین؟
 طالب:.........

 ماذا فیها؟، نعم
 طالب: ........

 .اما صارت ر�حً  ال، قد �كون الخیر والشر في ذاتها، �عني لو ساكنة
 طالب:.......

 ؟ماذا
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 طالب:.......
 على �ل حال هذا النص.

 طالب:.......
تــؤمر �مــا ُأِمــرت �ــه إذا آذاك الحــر لــك وظیفــة، إذا اشــتد علیــك البــرد لــك وظیفــة، إذا زادت  تأنــ

وذ�ــــره  -جــــلَّ وعــــال–الــــر�ح لــــك وظیفــــة، و�ذا هــــدأت األمــــور وســــكنت فأنــــت ُمطالــــٌب �شــــكر هللا 
 هذه الظروف المناسبة لما ینفعك في الدنیا واآلخرة. واستغالل

�حَ «" : النهي عن سب الر�حىاألول "فیه مسائل:�قول:   وهذا ظاهر. ،»ال َتُسبُّوا الرِّ
 طالب:......

 التضجر سبٌّ فعلي.
 طالب:.......

 .]١٦[فصلت: {َأ�َّاٍم َنِحَساٍت}شك  ههذا وصٌف إلهي ما فی
َها، َوَخْیِر َخْیر  من اللَُّهمَّ ِإني َأْسَأُلكَ «" م النافع إذا رأى اإلنسان ما �كرهالثانیة: اإلرشاد إلى الكال"

 الدعاء إلى آخره. »ُأِمرت �ه َما
فهــي مــأمورٌة إمــا  »وَشــّر مــا ُأِمــرت �ــهِ  ُأِمــرت �ــه، َخْیــِر َمــا«" الثالثــة: اإلرشــاد إلــى أنهــا مــأمورة"

  یتوجه إلى اآلمر �ما تقدم.�خیر، و�ما �شر، فإذا ُلمتها أو سببتها فالسبُّ 
وذ�ر لها أهل العلم من المنافع والمضار، وأظـن ابـن " وقد تؤمر �شر الرا�عة: أنه قد تؤمر �خیرٍ "

 وأطال الكالم فیها. ،القیم في (مفتاح دار السعادة) تكلم علیها
 �هللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.


